Věstník
právních předpisů Ústeckého kraje
částka 7

158/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Benešov nad Ploučnicí a
obcí Heřmanov - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva
Uzavřená v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění.
Smluvní strany:
Město Benešov nad Ploučnicí
Náměstí Míru 1
40722 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 261181
Zastoupené Mgr. Dagmar Tesarčíkovou, starostkou města
(dále jen město Benešov nad Ploučnicí)
a
Obec Heřmanov
40722 Heřmanov č.p. 13
IČO: 261327
Zastoupené p. Josefem Sedláčkem, starostou obce
(dále jen obec Heřmanov)
Čl.1
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je řešení přestupků v rozsahu obsaženém v ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění. Přestupkové řízení
bude vedeno, vč. příslušné dokumentace, prostřednictvím komise pro projednávání
přestupků města Benešov nad Ploučnicí.
Čl.2
Povinnosti města Benešov nad Ploučnicí
Město Benešov nad Ploučnicí je povinno vést jednotlivá přestupková řízení v rámci své
místní, věcné a funkční příslušnosti, vyplývající z této smlouvy, bez zbytečného
odkladu, v předepsaných lhůtách a v souladu s příslušnými právními předpisy. Vždy po
uplynutí tří měsíců (do 15 dne následujícího měsíce) předloží obci Heřmanov seznam
přijatých přestupků včetně způsobu jejich projednání.
Čl.3
Povinnosti obce Heřmanov
Obec Heřmanov je povinna dodržovat veškeré právní p ředpisy, vztahující se k
přestupkovému řízení a to zejména při oznamování či postupování jednotlivých
přestupků.
Čl.4
Úhrada nákladů
Obec Heřmanov je povinna uhradit městu Benešov nad Ploučnicí částku 100 Kč za

každý přestupek, předaný k projednání. Za přestupek, ukončený pravomocným
rozhodnutím dalších 400 Kč a to do 7 dnů po obdržení jejich seznamu ze strany m ěsta
Benešov nad Ploučnicí. Úhrada se provádí bankovním převodem na účet města
Benešov nad Ploučnicí.
Čl.5
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2003 a vstupuje v účinnost dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje nabude právní moci.
Čl.6
Závěrečná ustanovení
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí a
zastupitelstva obce Heřmanov o souhlasu s uzavřením této smlouvy a dále pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení
obdrží obě smluvní strany a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého
kraje.
V Benešově n. Pl. 12.6.2003
Město Benešov nad Ploučnicí: Obec Heřmanov:
Mgr. Dagmar Tesarčíková v.r. Josef Sedláček v.r.
starostka města starosta obce
§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
VÝPIS
usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí ze dne 11.6.2003
us.č. 95/2003:
ZaM schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy pro řešení přestupků mezi městem
Benešov nad Pl. a obcí Heřmanov /13/
Mgr. Dagmar Tesarčíková v.r. p. Pavel Urx v.r.
starostka města místostarosta_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Heřmanov
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanov konané dne
5.6.2003 od 18:00 hod v pohostinství Heřmanov
Program:
10. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy
ad. 10. ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu pro řešení přestupků mezi obcí Heřmanov

a M.ú. Benešov n.Pl.
Martin Šrámek v.r. Josef Sedláček v.r.
místostarosta obce starosta obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 4.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 806/ORG/93855/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) a
ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k
projednávání přestupků mezi Městem Benešov nad Ploučnicí, jako místně příslušným
správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Heřmanov ze dne
12.6.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 4.9.2003 Městem Benešov nad Ploučnicí.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov
nad Ploučnicí ze dne 11.6.2003 a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce He řmanov
ze dne 5.6.2003. Obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním
obvodu obce s rozšířenou působností (město Děčín).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Město Benešov nad Ploučnicí bude přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků za shora uvedenou Obec Heřmanov v rozsahu daném ustanovením § 53,
odst. 1 zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
vykonávat dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.9.2003._

159/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Děčín a obcí Malšovice -

výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAV ŘENÁ OBCEMI
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Malšovice ze dne 28.7.2003 a usnesení č.
RM 0320 004 z 20. schůze Rady města Děčín ze dne 1.7.2003, uzavírají níže uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
1. Obec Malšovice
zastoupená starostou panem Pavlem Plachým
adresa Obecní úřad Malšovice, Malšovice čp. 16, kraj Ústecký
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Děčín
a
2. Město Děčín
zastoupené starostou Ing. Vladislavem Raškou
adresa Městský úřad Děčín, náměstí Míru 1175/5, Děčín IV, kraj Ústecký
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Děčín
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
bude Městský úřad Děčín vykonávat namísto Obecního úřadu obce Malšovice v jejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích), takto:
vyřizování přestupkové agendy v souladu s § 53 odst. 1 zákona o přestupcích.
2. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Děčín místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod obce Malšovice.
3. Náklady řízení vybírané Městským úřadem města Děčín při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Děčín.
4. Výnos pokut uložených Městským úřadem Děčín při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu města Děčín.
Čl.III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu:
1. Poskytne obec Malšovice ze svého rozpočtu městu Děčín na jeho účet č.
19-223-431/0100 příspěvek ve výši Kč 700,- Kč (slovy: sedmsetkorunčeských) za každý
vyřízený postoupený přestupkový případ, k jehož projednání by byla příslušná obec
Malšovice. Příspěvek bude poskytován na základě vyúčtování města Děčín jednou za
pololetí.
2. Smluvní strany výslovně domlouvají, že za vyřízený přestupkový případ bude
smluvními stranami považován každý případ ukončený:
a) odložením věci z důvodů uvedených v ustanovení § 66 zákona o přestupcích
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení zákona o přestupcích
c) rozhodnutí o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 zákona o
přestupcích
d) rozhodnutím bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o p řestupcích

e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 zákona o přestupcích
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 zákona o přestupcích
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006. Smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl.V
Společná ustanovení
1. Obec Malšovice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy městu Děčín veškerou
nevyřízenou spisovou agendu související s výkonem činnosti podle čl. II této smlouvy.
Město Děčín vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15-ti dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
obec Malšovice, jeden stejnopis m ěsto Děčín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s
přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením
veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Malšovice a usnesení rady
města Děčín o souhlas s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Děčíně dne 19.8.2003
Václav Lešanovský v.r. Pavel Plachý v.r.
místostarosta města Děčín starosta obce Malšovice

§_Příl.1
Usnesení Rady města Děčín
USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 1.července 2003
Usnesení č. RM 0320 004
Rada města projednala předložený záměr odboru vnitřních věcí uzavřít veřejnoprávní
smlouvu v oblasti projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Děčín a obcí Malšovice, za předem
stanovených podmínek a tento
schvaluje,
Ing. Vladislav Raška v.r. Ladislav Gregor v.r.
starosta města místostarosta_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Malšovice
Usnesení ZO z veřejného zasedání dne 28.7.2003
Zastupitelstvo obce schvaluje
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Děčín o řešení přestupkových řízení pro
obec Malšovice za 700,- Kč jeden přestupek.
V Malšovicích dne: 29.7.2003
Pavel Plachý v.r.
starosta obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 22.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 568/Org/60832/2003
Vyřizuje: Dáša Doležalová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Děčín, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Malšovice ze
dne 19.8.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 21.8.2003 Městem Děčín.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení z jednání Rady Města Děčín ze dne
1.7.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Malšovice ze dne 28.7.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Děčín).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Město Děčín bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Malšovice v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.9.2003._

160/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Dobříň a obcí Záluží - výkon
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva
Čl.1
Smluvní strany
1. Obec Záluží
zastoupená starostkou obce Hanou Vančovou
adresa obecního úřadu: Záluží 13
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Roudnice n.L.
/dále jen obec/
a
2. Obec Dobříň
zastoupená starostou obce Miroslavem Kvintusem
adresa obecního úřadu: K přívozu 55
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Roudnice n.L.
/dále jen "obec"/
na základě usnesení zastupitelstva obce Záluží č. 17 ze dne 23.6.2003 a usnesení
zastupitelstva obce Dobříň č. 4 ze dne 25.6.2003 se rozhodly uzavřít tuto veřejnoprávní
smlouvu (dále jen "smlouva").
Čl.2
Předmět smlouvy
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
budou orgány obce Dobříň vykonávat namísto orgánů obce Záluží v jejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/90 o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány obce Dobříň místně příslušnými správními
orgány v řízení pro správní obvod obce Záluží.
3. Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Dobříň při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu obce Dobříň.
4. Výnos pokut uložených obecním úřadem obce Dobříň při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu obce Dobříň.
5. Obec Záluží předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy obci Dobříň veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle této smlouvy. Obecní
Dobříň vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s
výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy.

Čl.3
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu:
1. poskytne obec Záluží ze svého rozpočtu obci Dobříň na její účet č. 33323-471/0100
vedený u KB Roudnice n.L. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy (jeden tisíc Kč) za
každý projednaný přestupek a prokazatelné náklady spojené s projednáváním
přestupků.
Příspěvek bude poskytován průběžně na základě vystavené faktury.
Čl.4
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.10.2006.
Čl.5
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tuto smlouvu je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se
souhlasem příslušného krajského úřadu.
3. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
4. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách
sdělení o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Dobříň a usnesení
zastupitelstva obce Záluží o souhlasu s uzavřením této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž jeden
výtisk obdrží obec Dobříň, jeden výtisk obdrží obec Záluží a jeden výtisk spolu s
přílohou a se žádostí o souhlas s uzavřením smlouvy obdrží příslušný krajský úřad.
V Záluží dne 8.7.2003
Hana Vančová v.r. Miroslav Kvintus v.r.
starostka obce Záluží starosta obce Dobříň

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva obce Dobříň
Výpis z usnesení
ze 4. veřejného zasedání
Obecního zastupitelstva
v Dobříni
konaného dne 26.5.2003
Obecní zastupitelstvo obce Dobříň

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Záluží, podle § 63 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, kde obec Dobříň bude vykonávat přenesenou působnost podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích.
Miroslav Kvintus v.r.
starosta obce_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Záluží
17.Usnesení
ze zasedání OZ obce Záluží ze dne 23.6.2003
Zastupitelstvo:
- prostudovalo znění veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Dobříň a Záluží o přestupkové
komisy. Shledalo jí vyhovující potřebám obce a souhlasí s jejím uzavřením.
V Záluží dne 23.6.2003
Dagmar Syrová v.r. Hana Vančová v.r.
místostarostka starostka_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 20.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 756/Org/83961/2003
Vyřizuje: Dáša Doležalová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Obcí Dobříň, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Záluží ze dne
8.7.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 4.8.2003 Obcí Záluží.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Záluží ze
dne 23.6.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Dobříň ze dne 26.5.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (města Roudnice nad Labem).

Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Obec Dobříň bude přenesenou působnost na úseku projednávání p řestupků za shora
uvedenou Obec Záluží v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.9.2003._

161/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jirkov a obcí Boleboř výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany:
1. Město Jirkov, sídlo městského úřadu: Nám. Dr.E. Beneše 1, 431 11 Jirkov,
zastoupené Ing. Filipem Škapou, starostou m ěsta (dále jen
"město"), na straně jedné a
2. Obec Boleboř: sídlo obecního úřadu: Boleboř 57, 431 21 Boleboř, zastoupená Ing.
Janem Juřinou, starostou obce (dále jen "obec"), na straně
druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a na základě usnesení 6. zasedání
zastupitelstva Města Jirkova ze dne 18.6.2003, hl.XX a usnesení 6. zasedání
zastupitelstva Obce Boleboř ze dne 28.4.2003 tuto veřejnoprávní smlouvu za podmínek
dále stanovených.
Čl.I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Město bude vykonávat namísto obce pro její správní obvod p řenesenou působnost v
následujícím rozsahu:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně souvisejících úkonů
(např. vymáhání nezaplacených pokut a uložených nákladů řízení).
Čl.II.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o

udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Návrh na vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy podá po
jejím podpisu smluvními stranami město.
3. Před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení lze platnost smlouvy
ukončit ke dni, ke kterému bude obec schopna plnit úkoly v přenesené působnosti
v rozsahu uvedeném v Čl.I. této smlouvy. K ukončení smlouvy je třeba
předchozího souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl.III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon činností uvedených v Čl.I. této smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu
městu paušální příspěvek ve výši 200,- Kč za každý řešený přestupek.
2. Úhradu příspěvku provede obec nejpozději do 31.ledna následujícího roku za
předchozí období a to na základě výkazu o počtu řešených přestupků pro správní
území obce předloženého městem.
3. Úhrada příspěvku provede obec formou bezhotovostního převodu na účet města č.ú.
19-2226-441/0100, vedeného u KB a.s., expozitura Jirkov.
Čl.IV.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Město povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s činnostmi, které bude zabezpečovat dle Čl.I. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření dle Čl.II smlouvy
na úředních deskách svých úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dohodami smluvních stran s předchozím
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4. Spory vyplývající z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o
neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od
smlouvy a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní
nástupnictví, a ustanovení o započtení.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich jedno obdrží obec, jedno
město a jedno Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou usnesení orgánu obce a m ěsta o schválení
jejího obsahu a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu k jejímu uzavření.
V Jirkově dne 2.července 2003
Za město: Za obec:
Ing. Filip Škapa v.r. Ing. Jan Juřina v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Jirkov
MĚSTO JIRKOV
nám.Dr.Ed.Beneše 1, PSČ 43 11, tel.474 659 584, fax.474 659 952

Vás dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Jirkov/dne
OVS-Němečková 2.7.2003

Výpis
usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Jirkov ze dne 18.6.2003
XX.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje následující veřejnoprávní smlouvy
uzavřené podle § 63 zákona o obcích:
a) ve věcech projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v
platném znění s obcemi: Boleboř, Otvice, Vrskmaň, Strupčice, Vysoká Pec,
Všestudy, Pesvice
Ing. Filip Škapa v.r.
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Boleboř
OBEC BOLEBOŘ
Boleboř 57, 431 21 Boleboř
USNESENÍ
ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Boleboř
konaného dne 28.dubna 2003
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) Schvaluje
8. Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti
8.1. Veřejnoprávní smlouva: vypracována Městem Jirkov podle § 63 zákona o
obcích. Město Jirkov bude projednávat přestupky, které by jinak musela
podle zákona o obcích projednávat obec Bolebo ř
V Boleboři dne 28.dubna 2003

Ing. Jan Juřina v.r. Ilona Malá v.r.
starosta místostarostka_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 13.8.2003
Ve věci: rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 707/ORG/77903/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Jirkov, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Boleboř
uzavřené dne 02.06.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 15.07.2003.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jirkova
ze dne 18.06.2003, hl.XX a na základě usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce
Boleboř konaného dne 28.04.2003. Město Jirkov a obec Boleboř vykonávají
přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností
(obec Chomutov).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Městský úřad Jirkov bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Boleboř v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.9.2003.

162/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jirkov a obcí Otvice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany:
1. Město Jirkov, sídlo městského úřadu: Nám. Dr.E. Beneše 1, 431 11 Jirkov,
zastoupené Ing. Filipem Škapou, starostou m ěsta (dále jen
"město"), na straně jedné a
2. Obec Otvice, sídlo obecního úřadu: Školní 95, 431 11 Jirkov, zastoupená Pavlem
Ašenbrenerem, starostou obce (dále jen "obec"), na stran ě
druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a na základě usnesení 6. zasedání
zastupitelstva Města Jirkova ze dne 18.6.2003, hl.XX a usnesení zastupitelstva obce
Otvice ze dne 7.4.2003 tuto veřejnoprávní smlouvu za podmínek dále stanovených.
Čl.I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Město bude vykonávat namísto obce pro její správní obvod p řenesenou působnost v
následujícím rozsahu:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně souvisejících úkonů
(např. vymáhání nezaplacených pokut a uložených nákladů řízení).
Čl.II.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Návrh na vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy podá po
jejím podpisu smluvními stranami město.
3. Před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení lze platnost smlouvy
ukončit ke dni, ke kterému bude obec schopna plnit úkoly v přenesené působnosti
v rozsahu uvedeném v Čl.I. této smlouvy. K ukončení smlouvy je třeba
předchozího souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl.III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon činností uvedených v Čl.I. této smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu
městu paušální příspěvek ve výši 200,- Kč za každý řešený přestupek.
2. Úhradu příspěvku provede obec nejpozději do 31.ledna následujícího roku za
předchozí období a to na základě výkazu o počtu řešených přestupků pro správní
území obce předloženého městem.
3. Úhrada příspěvku provede obec formou bezhotovostního převodu na účet města č.ú.
19-2226-441/0100, vedeného u KB a.s., expozitura Jirkov.
Čl.IV.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Město povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s činnostmi, které bude zabezpečovat dle Čl.I. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření dle Čl.II smlouvy
na úředních deskách svých úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dohodami smluvních stran s předchozím
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4. Spory vyplývající z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o
neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od
smlouvy a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní
nástupnictví, a ustanovení o započtení.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich jedno obdrží obec, jedno
město a jedno Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou usnesení orgánu obce a m ěsta o schválení
jejího obsahu a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu k jejímu uzavření.
V Jirkově dne 2.července 2003 V Otvicích 7.7.2003
Za město: Za obec:
Ing. Filip Škapa v.r. Pavel Ašenbrener v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Jirkov
MĚSTO JIRKOV
nám.Dr.Ed.Beneše 1, PSČ 43 11, tel.474 659 584, fax.474 659 952

Vás dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Jirkov/dne
OVS-Němečková 2.7.2003

Výpis
usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Jirkov ze dne 18.6.2003
XX.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje následující veřejnoprávní smlouvy
uzavřené podle § 63 zákona o obcích:

a) ve věcech projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v
platném znění s obcemi: Boleboř, Otvice, Vrskmaň, Strupčice, Vysoká Pec,
Všestudy, Pesvice
Ing. Filip Škapa v.r.
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Otvice
Obec Otvice
USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Otvice konaného dne 7.4.2003 v malé zasedací místnosti
Obecního úřadu v Otvicích.
Zastupitelstvo obce
I. SCHVALUJE
8) Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v rozsahu
projednávání přestupků podle ustanovení § 53, odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, včetně souvisejících úkonů mezi obcí Otvice a městem Jirkov.
Jindřiška Adamcová v.r. Pavel Ašenbrener v.r.
zástupkyně starosty starosta obce

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 13.8.2003
Ve věci: rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 708/ORG/77901/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Jirkov, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Otvice uzavřené
dne 07.06.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 15.07.2003.

Smlouva byla sepsána na základě usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jirkova
ze dne 18.06.2003, hl.XX a na základě usnesení z jednání Zastupitelstva obce Otvice
konaného dne 07.04.2003. Město Jirkov a obec Otvice vykonávají přenesenou
působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností (obec
Chomutov).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Městský úřad Jirkov bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Otvice v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.9.2003.

163/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jirkov a obcí Vrskmaň výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany:
1. Město Jirkov, sídlo městského úřadu: Nám. Dr.E. Beneše 1, 431 11 Jirkov,
zastoupené Ing. Filipem Škapou, starostou m ěsta (dále jen
"město"), na straně jedné a
2. Obec Vrskmaň, sídlo obecního úřadu: Vrskmaň čp. 46, 431 15 Vrskmaň, zastoupená
Milenou Matuškovičovou, starostkou obce (dále jen "obec"),
na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a na základě usnesení 6. zasedání
zastupitelstva Města Jirkova ze dne 18.6.2003, hl.XX a usnesení zastupitelstva obce
Vrskmaň č. 6/03 ze dne 7.4.2003 tuto veřejnoprávní smlouvu za podmínek dále
stanovených.
Čl.I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Město bude vykonávat namísto obce pro její správní obvod p řenesenou působnost v
následujícím rozsahu:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně souvisejících úkonů
(např. vymáhání nezaplacených pokut a uložených nákladů řízení).
Čl.II.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Návrh na vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy podá po
jejím podpisu smluvními stranami město.
3. Před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení lze platnost smlouvy
ukončit ke dni, ke kterému bude obec schopna plnit úkoly v přenesené působnosti
v rozsahu uvedeném v Čl.I. této smlouvy. K ukončení smlouvy je třeba
předchozího souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl.III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon činností uvedených v Čl.I. této smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu
městu paušální příspěvek ve výši 200,- Kč za každý řešený přestupek.
2. Úhradu příspěvku provede obec nejpozději do 31.ledna následujícího roku za
předchozí období a to na základě výkazu o počtu řešených přestupků pro správní
území obce předloženého městem.
3. Úhrada příspěvku provede obec formou bezhotovostního převodu na účet města č.ú.
19-2226-441/0100, vedeného u KB a.s., expozitura Jirkov.
Čl.IV.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Město povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s činnostmi, které bude zabezpečovat dle Čl.I. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření dle Čl.II smlouvy
na úředních deskách svých úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dohodami smluvních stran s předchozím
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4. Spory vyplývající z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o
neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od
smlouvy a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní
nástupnictví, a ustanovení o započtení.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich jedno obdrží obec, jedno
město a jedno Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou usnesení orgánu obce a m ěsta o schválení
jejího obsahu a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu k jejímu uzavření.
V Jirkově dne 2.července 2003 Ve Vrskmani dne: 3.7.2003

Za město: Za obec:
Ing. Filip Škapa v.r. Irena Svatošová v.r.
starosta města místostarostka obce

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Jirkov
MĚSTO JIRKOV
nám.Dr.Ed.Beneše 1, PSČ 43 11, tel.474 659 584, fax.474 659 952

Vás dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Jirkov/dne
OVS-Němečková 2.7.2003

Výpis
usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Jirkov ze dne 18.6.2003
XX.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje následující veřejnoprávní smlouvy
uzavřené podle § 63 zákona o obcích:
a) ve věcech projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v
platném znění s obcemi: Boleboř, Otvice, Vrskmaň, Strupčice, Vysoká Pec,
Všestudy, Pesvice
Ing. Filip Škapa v.r.
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Vrskmaň
Obec Vrskmaň
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrskmaň č. 6/03
ze dne 07.04.03
Usnesení
ZO schvaluje:
7/ Veřejnoprávní smlouvu na přestupky s MěÚ Jirkov. Za vyřízení přestupku se zaplatí
poplatek ve výši 200,- Kč.
Ve Vrskmani dne 07.04.03
Milena Matuškovičová v.r.
starostka

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 13.8.2003
Ve věci: rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 709/ORG/77899/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Jirkov, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Vrskmaň
uzavřené dne 03.07.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 15.07.2003.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jirkova
ze dne 18.06.2003, hl.XX a na základě usnesení Zastupitelstva obce Vrskmaň č. 6/03
ze dne 07.04.2003. Město Jirkov a obec Vrskmaň vykonávají přenesenou působnost ve
stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností (obec Chomutov).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Městský úřad Jirkov bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Vrskmaň v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.9.2003.

164/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jirkov a obcí Všestudy výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti

Smluvní strany:
1. Město Jirkov, sídlo městského úřadu: Nám. Dr.E. Beneše 1, 431 11 Jirkov,
zastoupené Ing. Filipem Škapou, starostou m ěsta (dále jen
"město"), na straně jedné a
2. Obec Všestudy, sídlo obecního úřadu: Všestudy čp. 40, PSČ 431 11 Jirkov,
zastoupená Janou Holoubkovou, starostkou obce (dále
jen "obec"), na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a na základě usnesení 6. zasedání
zastupitelstva Města Jirkova ze dne 18.6.2003, hl.XX a usnesení 5.zasedání
zastupitelstva Obce Všestudy ze dne 24.3.2003 tuto ve řejnoprávní smlouvu za
podmínek dále stanovených.
Čl.I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Město bude vykonávat namísto obce pro její správní obvod p řenesenou působnost v
následujícím rozsahu:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně souvisejících úkonů
(např. vymáhání nezaplacených pokut a uložených nákladů řízení).
Čl.II.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Návrh na vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy podá po
jejím podpisu smluvními stranami město.
3. Před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení lze platnost smlouvy
ukončit ke dni, ke kterému bude obec schopna plnit úkoly v přenesené působnosti
v rozsahu uvedeném v Čl.I. této smlouvy. K ukončení smlouvy je třeba
předchozího souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl.III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon činností uvedených v Čl.I. této smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu
městu paušální příspěvek ve výši 200,- Kč za každý řešený přestupek.
2. Úhradu příspěvku provede obec nejpozději do 31.ledna následujícího roku za
předchozí období a to na základě výkazu o počtu řešených přestupků pro správní
území obce předloženého městem.
3. Úhrada příspěvku provede obec formou bezhotovostního převodu na účet města č.ú.
19-2226-441/0100, vedeného u KB a.s., expozitura Jirkov.
Čl.IV.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Město povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s činnostmi, které bude zabezpečovat dle Čl.I. této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření dle Čl.II smlouvy
na úředních deskách svých úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dohodami smluvních stran s předchozím
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4. Spory vyplývající z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o
neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od
smlouvy a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní
nástupnictví, a ustanovení o započtení.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich jedno obdrží obec, jedno
město a jedno Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou usnesení orgánu obce a m ěsta o schválení
jejího obsahu a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu k jejímu uzavření.
V Jirkově dne 2.července 2003 Ve Všestudech dne 2.července 2003
Za město: Za obec:
Ing. Filip Škapa v.r. Jana Holoubková v.r.
starosta města starostka obce

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Jirkov
MĚSTO JIRKOV
nám.Dr.Ed.Beneše 1, PSČ 43 11, tel.474 659 584, fax.474 659 952

Vás dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Jirkov/dne
OVS-Němečková 2.7.2003

Výpis
usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Jirkov ze dne 18.6.2003
XX.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje následující veřejnoprávní smlouvy
uzavřené podle § 63 zákona o obcích:
a) ve věcech projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v
platném znění s obcemi: Boleboř, Otvice, Vrskmaň, Strupčice, Vysoká Pec,

Všestudy, Pesvice
Ing. Filip Škapa v.r.
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Všestudy
Obec Všestudy
USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce ve Všestudech konaného dne 24.3.2003
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
veřejno právní smlouvu s městem Jirkov o projednávání přestupků v navržené verzi
Jana Holoubková v.r.
starostka obce
§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 13.8.2003
Ve věci: rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 710/ORG/77897/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Jirkov, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Všestudy
uzavřené dne 02.07.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 15.07.2003.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jirkova
ze dne 18.06.2003, hl.XX a na základě 5.zasedání Zastupitelstva obce Všestudy ze dne
24.03.2003. Město Jirkov a obec Všestudy vykonávají přenesenou působnost ve
stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností (obec Chomutov).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Městský úřad Jirkov bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za

shora uvedenou Obec Všestudy v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.9.2003.

165/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jirkov a obcí Vysoká Pec
- výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany:
1. Město Jirkov, sídlo městského úřadu: Nám. Dr.E. Beneše 1, 431 11 Jirkov,
zastoupené Ing. Filipem Škapou, starostou m ěsta (dále jen
"město"), na straně jedné a
2. Obec Vysoká Pec, sídlo obecního úřadu: Vysoká Pec čp. 46, PSČ 431 51 Vysoká
Pec, zastoupená Lubomírem Balážem, starostou obce
(dále jen "obec"), na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a na základě usnesení 6. zasedání
zastupitelstva Města Jirkova ze dne 18.6.2003, hl.XX a usnesení zastupitelstva Obce
Vysoká Pec č. 40009/2003 ze dne 3.6.2003 tuto veřejnoprávní smlouvu za podmínek
dále stanovených.
Čl.I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Město bude vykonávat namísto obce pro její správní obvod p řenesenou působnost v
následujícím rozsahu:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně souvisejících úkonů
(např. vymáhání nezaplacených pokut a uložených nákladů řízení).
Čl.II.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Návrh na vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy podá po
jejím podpisu smluvními stranami město.

3. Před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení lze platnost smlouvy
ukončit ke dni, ke kterému bude obec schopna plnit úkoly v přenesené působnosti
v rozsahu uvedeném v Čl.I. této smlouvy. K ukončení smlouvy je třeba
předchozího souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Čl.III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon činností uvedených v Čl.I. této smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu
městu paušální příspěvek ve výši 200,- Kč za každý řešený přestupek.
2. Úhradu příspěvku provede obec nejpozději do 31.ledna následujícího roku za
předchozí období a to na základě výkazu o počtu řešených přestupků pro správní
území obce předloženého městem.
3. Úhrada příspěvku provede obec formou bezhotovostního převodu na účet města č.ú.
19-2226-441/0100, vedeného u KB a.s., expozitura Jirkov.
Čl.IV.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Město povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s činnostmi, které bude zabezpečovat dle Čl.I. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření dle Čl.II smlouvy
na úředních deskách svých úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dohodami smluvních stran s předchozím
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4. Spory vyplývající z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o
neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od
smlouvy a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní
nástupnictví, a ustanovení o započtení.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich jedno obdrží obec, jedno
město a jedno Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou usnesení orgánu obce a m ěsta o schválení
jejího obsahu a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu k jejímu uzavření.
V Jirkově dne 2.července 2003 Ve Vysoké Peci dne: 3.7.2003
Za město: Za obec:
Ing. Filip Škapa v.r. Lubomír Baláž v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Jirkov

MĚSTO JIRKOV
nám.Dr.Ed.Beneše 1, PSČ 43 11, tel.474 659 584, fax.474 659 952

Vás dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Jirkov/dne
OVS-Němečková 2.7.2003

Výpis
usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Jirkov ze dne 18.6.2003
XX.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje následující veřejnoprávní smlouvy
uzavřené podle § 63 zákona o obcích:
a) ve věcech projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v
platném znění s obcemi: Boleboř, Otvice, Vrskmaň, Strupčice, Vysoká Pec,
Všestudy, Pesvice
Ing. Filip Škapa v.r.
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Vysoká Pec
Usnesení Zastupitelstva obce Vysoké Peci č. 40009/2003 ze dne 3.6.2003:
7) ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s MěÚ Jirkov - přestupky
p.Lubomír Baláž v.r.
starosta obce
§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 13.8.2003
Ve věci: rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 711/ORG/77895/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Jirkov, jako místně

příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Vysoká Pec
uzavřené dne 03.07.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 15.07.2003.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jirkova
ze dne 18.06.2003, hl.XX a na základě usnesení Zastupitelstva obce Vysoká Pec č.
40009/2003 ze dne 03.06.2003. Město Jirkov a obec Vysoká Pec vykonávají
přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností
(obec Chomutov).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Městský úřad Jirkov bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Vysoká Pec v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.9.2003.

166/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kadaň a obcí Rokle výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany:
1. Město Kadaň, sídlo městského úřadu: Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň, zastoupené
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou města (dále jen
"město"), na straně jedné a
2. Obec Rokle sídlo obecního úřadu: čp. 1 Rokle, zastoupená Danou Marešovou
starostkou obce (dále jen "obec"), na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a na základě usnesení rady města Kadaň
č. 648/2003, ze dne 23.7.2003 a usnesení zastupitelstva obce Rokle č. 3/03 ze dne
21.6.2003 tuto veřejnoprávní smlouvu za podmínek dále stanovených
Čl.I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Město bude vykonávat namísto obce pro její správní obvod p řenesenou působnost v

následujícím rozsahu:
- projednávání přestgupků podle ustanovení § 53 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně souvisejících úkonů
(např. vymáhání nezaplacených pokut a uložených nákladů řízení).
Čl.II.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 30.7.2004.
2. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Návrh na vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy podá po
jejím podpisu smluvními stranami město.
3. Před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení lze platnost smlouvy
ukončit ke dni, ke kterému bude obec schopna plnit úkoly v přenesené působnosti
v rozsahu uvedeném v Čl.I. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení Čl.IV. odst.
3) této smlouvy.
Čl.III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon činností uvedených v Čl.I. této smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu
městu paušální příspěvek ve výši 500,- Kč za každý řešený přestupek.
2. Úhradu příspěvku provede obec nejpozději do 31.ledna následujícího roku za
předchozí období a to na základě výkazu o počtu řešených přestupků pro správní
území obce předloženého městem.
3. Úhradu příspěvku provede obec formou bezhotovostního převodu na účet města č.ú.
19-1725-441/0100, vedeného u KB a.s., expozitura Kada ň.
Čl.IV.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Město povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s činnostmi, které bude zabezpečovat dle Čl.I. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření dle Čl.II smlouvy
na úředních deskách svých úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dohodami smluvních stran s předchozím
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4. Spory vyplývající z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o
neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od
smlouvy a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní
nástupnictví, a ustanovení o započtení.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich jedno obdrží obec, jedno
město a jedno Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou usnesení orgánu obce a m ěsta o schválení
jejího obsahu a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu k jejímu uzavření.
V Kadani dne 28.7.2003 V Rokli dne 28.7.2003
Za město: Za obec:
PaedDr. Jiří Kuhlánek v.r. Dana Marešová v.r.
starosta města starostka obce

§_Příl.1
Usnesení Rady města Kadaň
MĚSTO KADAŇ
Mírové náměstí 1, 432 01 KADAŇ
V Kadani 28.7.2003
Výpis usnesení ze schůze rady města 23.7.2003
Usnesení č. 648/2003 - veřejnoprávní smlouva s obcí Rokle
Rada města schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o
zabezpečení výkonu přenesené působnosti v projednávání přestupků v rozsahu podle
ust. § 53 odst. 1) zákona č. 200/1990 Sb. mezi Městem Kadaň a Obcí Rokle.
PaeDr.Jiří Kulhánek
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Rokle
Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelsta obce Rokle
ze dne 21.6.2003
3. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Kadaň a obcí Rokle o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v projednávání
přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a
doplňků.
V Rokli dne 9.7.2003
Dana Marešová v.r.
starostka obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Dne: 12.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: SR 84312/2003
Vyřizuje: Bc. Marie Rybárová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Kadaň, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Rokle ze dne
28.7.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 6.8.2003 Městem Kadaň.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Kadaň ze dne
23.7.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Rokle ze dne 21.6.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (obce Kadaň).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Městsko Kadaň bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Rokle v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.9.2003._

167/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Košťany a obcí Hrob výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti uzavřená
na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Košťany č. 96/2003 ze dne 23.7.2003
a

usnesení Rady města Hrob č. 117/2003 ze dne 6.8.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Město Košťany
Teplická 297, 417 23 Košťany
IČO: 00266 400
Zastoupené starostou města panem Františkem Voháňkou
2. Město Hrob
U Radnice 234, 417 04 Hrob
IČO: 00266 337
Zastoupené starostou města panem Zdeňkem Bláhou
II.
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude město Košťany vykonávat namísto města Hrob v jeho
správním obvodu následující přenesenou působnost:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
III.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nebude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
IV.
Způsob úhrady nákladů spojených
s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II. smlouvy, uhradí město
Hrob ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč za každý přestupek, který
bude projednán komisí pro projednávání p řestupků města Košťany.
2. Úhradu provede město Hrob na účet města Košťany č. 19-1060439319/0800 vedený
u České spořitelny a.s. na základě předložené faktury se splatností do 14 dnů od
doručení.
3. Uložené pokuty a náhrada náklad ů řízení o přestupcích jsou příjmem města Košťany.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,

a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
město Hrob a jeden stejnopis ve řejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Dne 20.8.2003
Zdeněk Bláha v.r. František Voháňka v.r.
starosta města Hrob starosta města Košťany

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 15.09.2003
Ve věci: rozhodnutí - Veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 793/ORG/91071/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63, odstavec 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona
o obcích") a ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Košťany, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Městem Hrob
uzavřené dne 20.08.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 27.08.2003.
Smlouva byla uzavřena na základě schválení žádosti Města Hrob k převzetí
přestupkové agendy, projednané na schůzi Rady města Košťany dne 23.07.2003 pod
bodem 4. a na základě Usnesení 19. schůze Rady města Hrob, dne 06.08.2003. Město
Košťany a Město Hrob vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu
obce s rozšířenou působností (obec Teplice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona a obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu právními předpisy.
Městský úřad Košťany bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků
za shora uvedené Město Hrob v rozsahu daném ustanovením § 53, odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.10.2003.

168/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Krupka a obcí Srbice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
UZAVŘENÁ MEZI OBCEMI
Na základě usnesení Rady města Krupka, ze dne 5.6.2003, č. 242/03 a usnesení
Zastupitelstva obce Srbice, ze dne 24.7.2003, č. 5/03, uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek 1.
Smluvní strany
1. Město Krupka
zastoupené starostou města Ing. Milanem PUCHAREM
Adresa Městského úřadu: Krupka, Mariánské nám. 22, kraj Ústecký
Příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Teplice
(dále jen "Město Krupka")
2. Obec Srbice
Zastoupená starostou obce Josefem ZUZÁKEM
Adresa obecního úřadu: Srbice, pošta Modlany, kraj Ústecký
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Teplice
(dále jen "Obec Srbice")
Článek 2.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle ust. § 63 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude zvláštní
orgán Města Krupka "Komise k projednávání přestupků" vykonávat pro Obec
Srbice, za její správní obvod, přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ust. § 53 odst. 1 téhož zákona.
2. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán Města Krupka místně příslušným
správním orgánem v řízeních o přestupcích pro správní obvod Obce Srbice.
3. Výnos pokut a náhrad nákladů řízení, uložených zvláštním orgánem Města Krupka, je
příjmem Města Krupka.
Článek 3.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu:
1. Poskytne Obec Srbice ze svého rozpočtu Městu Krupka na účet u Komerční banky
Teplice, č. účtu 19-2520-501/0100, paušální částku ve výši 1500,- Kč (slovy: jeden
tisíc pět set korun) za každý postoupený skutek k projednání.
2. Peněžní plnění Obce Srbice bude realizováno čtvrtletně na základě faktury,
vystavené Městem Krupka.
3. Faktura Města Krupka bude obsahovat výši peněžního plnění, které odpovídá počtu
skutků předaných k projednání, sníženého o 30% finanční částky z příjmů Města
Krupka za zaplacené pokuty. Snížení peněžního plnění, s ohledem na příjem
Města Krupka za zaplacené pokuty v příslušném čtvrtletí, je limitováno maximálně
částkou, odpovídající peněžnímu plnění za počet skutků předaných k projednání.
Článek 4.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Ústí nad Labem, o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy, nabude právní moci.
Článek 5.
Společná ustanovení
1. Obě smluvní strany povedou seznamy (evidencí) přestupků, k jejichž projednávání je
ze zákona místně příslušná Obec Srbice.
2. Obec Srbice zašle neprodleně po zaevidování oznámení přestupku toto k projednání
zvláštnímu orgánu města Krupka.
3. Město Krupka povede evidenci projednaných přestupků a měsíčně je bude zasílat
Obci Srbice k vlastnímu využití.
4. Obě smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých územněsprávních obvodů na dobu nejméně 15 dnů.
5. Po celou dobu platnosti této smlouvy bude smlouva k nahlédnutí ob čanům obou
smluvních stran na sekretariátech Obecního úřadu Srbice a Městského úřadu
Krupka.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
Město Krupka, jeden stejnopis obdrží Obec Srbice a jeden stejnopis ve řejnoprávní
smlouvy obdrží Krajský úřad v Ústí nad Labem.
7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Krupka a usnesení Zastupitelsta
obce Srbice o schválení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu v
Ústí nad Labem o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Krupce, dne 7.8.2003
Josef Zuzák v.r. Ing. Milan Puchar v.r.
starosta obce Srbice starosta m ěsta Krupka

§_Příl.1
Usnesení Rady města Krupka
Usnesení č. 242/03
Veřejnoprávní smlouva uzavřená s obcí Srbice
RM schvaluje předložený návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Krupka a Obcí
Srbice k výkonu přenesené působnosti při projednávání přestupků a ukládá starostovi
smlouvu podepsat a po dohodě se starostou obce Srbice smlouvu předat Krajskému
úřadu v Ústí n.L. k rozhodnutí.
Ing. Milan Puchar v.r.
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Srbice

Zastupitelstvo obce Srbice
Usnesení 5/03
ze zasedání zastupitelstva obce Srbice, konaného dne 24.7.2003
Zastupitelstvo obce Srbice projednalo návrh na uzav ření veřejnoprávní smlouvy ve věci
zajištění výkonu přenesené působnosti mezi městem Krupka a obcí Srbice a
schvaluje uzavření této smlouvy v souladu s § 63 Zákona o obcích.
Josef Zuzák v.r. Marcela Rosezinová v.r.
starosta obce místostarostka_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 18.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 661/Org/72068/2003
Vyřizuje: Dáša Doležalová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63 odstavec 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Krupka, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Srbice ze dne
7.8.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 8.7.2003 Městem Krupka.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Krupka ze dne
5.6.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Srbice ze dne 24.7.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (obce Teplice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Krupka bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Srbice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.

vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.9.2003.

169/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Louny a obcí Nová Ves výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva 33/2003/SO
uzavřená mezi obcí Nová Ves a městem Louny
Na základě usnesení zasedání zastupitelstva obce Nová Ves ze dne 16.6.2003 a
usnesení 5. zasedání zastupitelstva města Louny, ze dne 28.4.2003, č. 21/2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
1. Obec Nová Ves
zastoupená starostou obce panem Jiřím Koudelou
440 01 Nová Ves 4
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny
a
2. Město Louny
zastoupené starostou obce panem Ing. Janem Kernerem
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
bude město Louny vykonávat namísto obce Nová Ves v jejím správním obvodu
následující přenesenou působnost:
veškeré přestupky, k jejich projednání je příslušná obec Nová Ves (příslušnost podle §
53, odst. 1 a § 55 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Louny místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod obce Nová Ves ve věci projednávání přestupků.

Čl.III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Nová Ves ze svého
rozpočtu městu Louny na jeho účet č. 19-1020793399/0800 náklady spojené s výkonem
ve výši 500 Kč za každý postoupený přestupek. Náklady spojené s výkonem budou
městem Louny čtvrtletně fakturovány obci Nová Ves podle počtu projednaných
přestupků.
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Louny (popř. komisí k projednávání
přestupků) při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Louny.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Louny (popř. komisí k projednávání
přestupků) při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Louny.

Čl.IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
V souladu s ustanovením § 66c, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl.V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Nová Ves, jeden stejnopis obdrží město Louny a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Nová Ves a usnesení
zastupitelstva města Louny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lounech dne 1.10.2003
Ing. Jan Kerner v.r. Jiří Koudela v.r.
starosta města Louny starosta obce Nová Ves

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Louny
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA LOUNY
USNESENÍ
z 5.zasedání Zastupitelstva města Loun,
které se konalo dne 28.dubna 2003
Usnesení č. 21/2003
Veřejnoprávní smlouva pro projednávání p řestupků
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění v
rámci správního obvodu pověřeného Městského úřadu Louny a to s obcemi:
Blšany u Loun
Brodec
Břvany
Cítoliby
Černčice
Dobroměřice
Domoušice

Hřivice
Hříškov
Chlumčany
Chožov
Chraberce
Jimlín
Koštice
Kozly
Lenešice
Libčeves
Lišťany
Nová Ves
Obora
Opočno
Panenský Týnec
Peruc
Pnětluky
Počedělice
Raná
Ročov
Slavětín
Smolnice
Toužetín
Úherce
Veltěže
Vinařice
Vrbno nad Lesy
Vršovice
Zbrašín
Želkovice
Žerotín
pro výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí § 53 odst. (1) a § 55 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění s tím, že město Louny je schopno svými
orgány řádně zabezpečit výkon přenesené působnosti za orgány obcí, s nimiž se
veřejnoprávní smlouva uzavírá za těchto podmínek:
- smlouva na dobu určitou do 31.12.2006
- náklady ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek
Ing. Jan Kerner v.r. RNDr. Věra Mirvaldová v.r.
starosta města místostarostka_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves
Obec Nová Ves, obecní úřad - Nová Ves, čp. 4, 440 01 Louny
IČO: 556351, tel.: 415 694 114
Usnesení č. 1
zastupitelstva obce Nová Ves ze dne 29.9.2003
Zastupitelstvo obce Nová Ves
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy k zastupování obce pověřeným úřadem (Město Louny)
ve věci přestupkového řízení a ve věci sociálně právní ochrany dětí.
V Nové Vsi dne 29.9.2003

Jiří Koudela v.r. František Šedivý v.r.
starosta obce místostarosta obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 9.10.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 878/ORG/105962/2003
Vyřizuje: J. Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) a
ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k
projednávání přestupků mezi Městem Louny, jako místně příslušným správním
orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obce Nová Ves ze dne 1.10.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 8.10.2003 Městem Louny.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Louny ze
dne 28.4.2003 a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nová Ves ze dne
29.9.2003. Obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu
obce s rozšířenou působností (město Louny).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Louny bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Nová Ves v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.10.2003.

170/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Louny a obcí Želkovice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Veřejnoprávní smlouva 31/2003/SO
uzavřená mezi obcí Želkovice a městem Louny
Na základě usnesení zasedání zastupitelstva obce Želkovice ze dne 16.6.2003 a
usnesení 5. zasedání zastupitelstva města Louny, ze dne 28.4.2003, č. 21/2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
1. Obec Želkovice
zastoupená starostou obce panem Vilémem Wenzlem
440 01 Želkovice 33
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny
a
2. Město Louny
zastoupené starostou obce panem Ing. Janem Kernerem
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
bude město Louny vykonávat namísto obce Želkovice v jejím správním obvodu
následující přenesenou působnost:
veškeré přestupky, k jejich projednání je příslušná obec Želkovice (příslušnost podle §
53, odst. 1 a § 55 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Louny místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod obce Želkovice ve věci projednávání přestupků.

Čl.III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Želkovice ze svého
rozpočtu městu Louny na jeho účet č. 19-1020793399/0800 náklady spojené s výkonem
ve výši 500 Kč za každý postoupený přestupek. Náklady spojené s výkonem budou
městem Louny čtvrtletně fakturovány obci Želkovice podle počtu projednaných
přestupků.
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Louny (popř. komisí k projednávání
přestupků) při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Louny.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Louny (popř. komisí k projednávání
přestupků) při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Louny.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
V souladu s ustanovením § 66c, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Želkovice, jeden stejnopis obdrží město Louny a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Želkovice a usnesení
zastupitelstva města Louny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lounech dne 29.8..2003
Ing. Jan Kerner v.r. Vilém Wenzel v.r.
starosta města Louny starosta obce Želkovice

§_Příl.1
Usnesení Zastupitelstva města Louny
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA LOUNY
USNESENÍ
z 5.zasedání Zastupitelstva města Loun,
které se konalo dne 28.dubna 2003
Usnesení č. 21/2003
Veřejnoprávní smlouva pro projednávání p řestupků
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění v
rámci správního obvodu pověřeného Městského úřadu Louny a to s obcemi:
Blšany u Loun
Brodec
Břvany
Cítoliby
Černčice
Dobroměřice
Domoušice
Hřivice
Hříškov
Chlumčany
Chožov
Chraberce
Jimlín
Koštice
Kozly
Lenešice
Libčeves

Lišťany
Nová Ves
Obora
Opočno
Panenský Týnec
Peruc
Pnětluky
Počedělice
Raná
Ročov
Slavětín
Smolnice
Toužetín
Úherce
Veltěže
Vinařice
Vrbno nad Lesy
Vršovice
Zbrašín
Želkovice
Žerotín
pro výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí § 53 odst. (1) a § 55 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění s tím, že město Louny je schopno svými
orgány řádně zabezpečit výkon přenesené působnosti za orgány obcí, s nimiž se
veřejnoprávní smlouva uzavírá za těchto podmínek:
- smlouva na dobu určitou do 31.12.2006
- náklady ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek
Ing. Jan Kerner v.r. RNDr. Věra Mirvaldová v.r.
starosta města místostarostka_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Želkovice
Program:
3) Přestupková komise MCÚ Louny
Usnesení:
3) Dohoda s Městským úřadem v Lounech schváleno - popl. 500,-Kč.

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 9.10.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 877/ORG/105961/2003
Vyřizuje: J. Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) a
ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k
projednávání přestupků mezi Městem Louny, jako místně příslušným správním
orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obce Želkovice ze dne 29.8.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 8.10.2003 Městem Louny.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Louny ze
dne 28.4.2003 a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Želkovice ze dne
16.6.2003. Obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu
obce s rozšířenou působností (město Louny).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Louny bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Želkovice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.10.2003.

171/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lovosice a obcí Děčany výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Děčany ze dne 9.9.2003 a usnesení Rady
města Lovosice ze dne 23.9.2003 č. 383/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany
tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.1
Smluvní strany
1) Obec Děčany, zastoupená starostou obce Karlem Klupákem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Město Lovosice
2) Město Lovosice, zastoupené starostou města Janem Kulhánkem,
Školní 2, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj,
obec s rozšířenou působností.
Čl.2
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zák. 313/2002 Sb., budou
orgány Města Lovosice vykonávat za obec Děčany v jeho správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v pozdějších
zněních takto:
a) - Rozhodování v řízení o přestupcích podle § 53 odst. 1
b) - Rozhodování ve věcech přestupků podle § 47, 48, 49 a 50
c) - Rozhodování o náhradě nákladů řízení podle § 79
d) - Rozhodování ve správním řízení dle § 51
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Lovosice místně příslušnými správními
orgány v přestupkovém řízení pro správní obvod.
3) Výnos pokut uložených Městem Lovosice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Lovosice.
4) Správní poplatky, vybírané Městem Lovosice při plnění této smlouvy, jsou příjmem
rozpočtu Města Lovosice.
5) Náhrada nákladů řízení stanovená Městem Lovosice při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Lovosice.
Čl.3
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Děčany ze svého
rozpočtu Městu Lovosice na jeho účet č. 19-724-471/0100 příspěvek ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíckorunčeských) za jeden řešený případ. Příspěvek bude poskytován ve
čtvrtletních platbách na základě faktury Města Lovosice se 14-denní splatností.
Čl.4
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího uzavření do 30.11.2006.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného Krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl.5
Společná ustanovení
1) Obec Děčany má z dřívějšího rozhodnutí okresního úřadu spisovou agendu,
související s předchozím výkonem činnosti dle čl. 2 této smlouvy v agendě Města
Lovosic. Město Lovosice povede nadále po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu, související s výkonem činnosti dle čl. 2 této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
obec Děčany, jeden stejnopis obdrží Město Lovosice a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Děčany a usnesení Rady
města Lovosice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Lovosicích dne 23.9.2003 V Děčanech dne 10.9.2003
Jan Kulhánek v.r. Karel Klupák v.r.
starosta města Lovosice starosta obce Děčany

§_Příl.1
Usnesení Rady města Lovosice
Město Lovosice
Školní 2, 410 30 Lovosice
Usnesení RM č. 383/2003
z jednání dne 23.9.2003
RM schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém
řízení městem Lovosice za obec Děčany s úhradou nákladů 1.000,- Kč za jeden řešený
případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch města
Lovosice.
Jan Kulhánek v.r. Miroslav Závada v.r. ing. Jan Řezníček v.r.
starosta místostarosta místostarosta

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Děčany
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Děčany, konaného dne 9.9.2003 od 18:30 na ObÚ v
Děčanech.
Zastupitelstvo projednalo:
2) Zastupitelstvo obce jednomyslně odsouhlasilo, aby přestupkové řízení ve věci
přestupků prováděla Komise k projednávání přestupků města Lovosice.
Děčany 11.9.2003
Karel Klupák v.r.
starosta obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 6.10.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 872/Org/2003
Vyřizuje: Bc. Marie Rybárová
ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63 odstavec 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákona o obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Lovosice, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obce Děčany ze dne
23.9.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 6.10.2003 Městem Lovosice.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Lovosice ze dne
23.9.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Děčany ze dne 9.9.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Lovosice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Lovosice bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Děčany v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.10.2003.

172/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lovosice a obcí Lukavec výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lukavec ze dne 25.6.2003 č. 5 a usnesení
Rady města Lovosice ze dne 19.8.2003 č. 317/2003 uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.1
Smluvní strany
1) Obec Lukavec, zastoupená starostou obce p. Josefem Hlaváčkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Město Lovosice
2) Město Lovosice, zastoupené starostou města Janem Kulhánkem,
Školní 2, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj,
obec s rozšířenou působností.

Čl.2
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zák. 313/2002 Sb., budou
orgány Města Lovosice vykonávat za obec Lukavec v jeho správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v pozdějších
zněních takto:
a) - Rozhodování v řízení o přestupcích podle § 53 odst. 1
b) - Rozhodování ve věcech přestupků podle § 47, 48, 49 a 50
c) - Rozhodování o náhradě nákladů řízení podle § 79
d) - Rozhodování ve správním řízení dle § 51
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Lovosice místně příslušnými správními
orgány v přestupkovém řízení pro správní obvod Lukavec.
3) Výnos pokut uložených Městem Lovosice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Lovosice.
4) Správní poplatky, vybírané Městem Lovosice při plnění této smlouvy, jsou příjmem
rozpočtu Města Lovosice.
5) Náhrada nákladů řízení stanovená Městem Lovosice při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Lovosice.
Čl.3
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lukavec ze svého
rozpočtu Městu Lovosice na jeho účet č. 19-724-471/0100 příspěvek ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíckorunčeských) za jeden řešený případ. Příspěvek bude poskytován ve
čtvrtletních platbách na základě faktury Města Lovosice se 14-denní splatností.
Čl.4
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího uzavření do 30.11.2006.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného Krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl.5
Společná ustanovení
1) Obec Lukavec má z dřívějšího rozhodnutí okresního úřadu spisovou agendu,
související s předchozím výkonem činnosti dle čl. 2 této smlouvy v agendě Města
Lovosic. Město Lovosice povede nadále po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu, související s výkonem činnosti dle čl. 2 této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
obec Lukavec, jeden stejnopis obdrží M ěsto Lovosice a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Lukavec a usnesení Rady

města Lovosice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lovosicích dne 19.8.2003 V Lukavci dne 15.8.2003
Jan Kulhánek v.r. Josef Hlaváček v.r.
starosta města Lovosice starosta Obce Lukavec

§_Příl.1
Usnesení Rady města Lovosice
Město Lovosice
Školní 2, 410 30 Lovosice
Usnesení RM č. 317/2003
z jednání dne 19.8.2003
RM schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém
řízení městem Lovosice za obec Lukavec s úhradou nákladů 1.000,- Kč za jeden
řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve prospěch
města Lovosice.
Jan Kulhánek v.r. Miroslav Závada v.r. ing. Jan Řezníček v.r.
starosta místostarosta místostarosta

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Lukavec
ZÁPIS č. 4 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉ DNE 25.6.2003
5.) Přestupky - řešení
přestupky občanů Lukavce - obec nemá přestupkovou komisi, přestupky by měla řešit
přestupková komise v Lovosicích. Bude sepsána smlouva a za každý p řestupek bude
účtována částka 1.000,- Kč - zařídí p. Zalabák
Připomínky - žádné Hlasování - pro 7
Závěr - řešení přestupků MěÚřadem v Lovosicích bylo schváleno všemi hlasy.
V Lukavci dne 29.6.2003
Josef Hlaváček v.r.
starosta obce

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 27.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 784/ORG/90213/2003

Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Lovosice, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obce Lukavec ze dne
19.8.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 25.8.2003 Městem Lovosice.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Lovosice ze dne
19.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Lukavec ze dne 25.6.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Lovosice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Lovosice bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Lukavec v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.9.2003.

173/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lovosice a obcí Malé
Žernoseky - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Malé Žernoseky ze dne 7.5.2003 č. 9 a
usnesení Rady města Lovosice ze dne 19.8.2003 č. 316/2003 uzavírají níže uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.1
Smluvní strany
1) Obec Malé Žernoseky, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Liškou, Zahradní 245,
410 02 Malé Žernoseky
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Město Lovosice

2) Město Lovosice, zastoupené starostou města Janem Kulhánkem,
Školní 2, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj,
obec s rozšířenou působností.
Čl.2
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zák. 313/2002 Sb., budou
orgány Města Lovosice vykonávat za obec Malé Žernoseky v jeho správním
obvodu přenesenou působnost podle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v
pozdějších zněních takto:
a) - Rozhodování v řízení o přestupcích podle § 53 odst. 1
b) - Rozhodování ve věcech přestupků podle § 47, 48, 49 a 50
c) - Rozhodování o náhradě nákladů řízení podle § 79
d) - Rozhodování ve správním řízení dle § 51
2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Lovosice místně příslušnými správními
orgány v přestupkovém řízení pro správní obvod Malé Žernoseky.
3) Výnos pokut uložených Městem Lovosice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
Města Lovosice.
4) Správní poplatky, vybírané Městem Lovosice při plnění této smlouvy, jsou příjmem
rozpočtu Města Lovosice.
5) Náhrada nákladů řízení stanovená Městem Lovosice při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města Lovosice.
Čl.3
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Malé Žernoseky ze
svého rozpočtu Městu Lovosice na jeho účet č. 19-724-471/0100 příspěvek ve výši
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíckorunčeských) za jeden řešený případ. Příspěvek bude
poskytován ve čtvrtletních platbách na základě faktury Města Lovosice se 14-denní
splatností.
Čl.4
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího uzavření do 30.11.2006.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného Krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl.5
Společná ustanovení
1) Obec Malé Žernoseky má z dřívějšího rozhodnutí okresního úřadu spisovou agendu,
související s předchozím výkonem činnosti dle čl. 2 této smlouvy v agendě Města
Lovosic. Město Lovosice povede nadále po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu, související s výkonem činnosti dle čl. 2 této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží

obec Malé Žernoseky, jeden stejnopis obdrží Město Lovosice a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Malé Žernoseky ze dne
7.5.2003 a usnesení Rady města Lovosice ze dne 19.8.2003 o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lovosicích dne 19.8.2003 V Malých Žernosekách 3.7.2003
Jan Kulhánek v.r. Ing. Petr Liška v.r.
starosta města Lovosice starosta obce Malé Žernoseky

§_Příl.1
Usnesení Rady města Lovosice
Město Lovosice
Školní 2, 410 30 Lovosice
Usnesení RM č. 316/2003
z jednání dne 19.8.2003
RM schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon a rozhodování v přestupkovém
řízení městem Lovosice za obec Malé Žernoseky s úhradou nákladů 1.000,- Kč za
jeden řešený případ a s veškerými výnosy plynoucími z přestupkového řízení ve
prospěch města Lovosice.
Jan Kulhánek v.r. Miroslav Závada v.r. ing. Jan Řezníček v.r.
starosta místostarosta místostarosta

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Malé Žernoseky
Usnesení č. 6/2003
z rady obce ze dne 7.5.2003
rada schválila:
9. rada schválila uzavření smlouvy s MěÚ Lovosice pro výkon v oblasti přestupkového
řízení
Malé Žernoseky 14.5.2003
Ing. Petr Liška v.r.
starosta

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Dne: 11.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 785/ORG/90211/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Lovosice, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obce Malé Žernoseky
ze dne 19.8.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 11.9.2003 Městem Lovosice.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Lovosice ze dne
19.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Malé Žernoseky ze dne 7.5.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Lovosice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Lovosice bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za
shora uvedenou Obec Malé Žernoseky v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1
zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat
dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.10.2003.

174/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Bečov - výkon
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 24/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. ze dne 7.8.2003

a
usnesení Zastupitelstva obce Benešov č. 5 ze dne 17.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Bečov
č.p. 126, 435 26 Bečov, kraj Ústecký
IČ: 00265811
zastoupené starostou obce Václavem Turnovským
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Bečov v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Bečov.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Bečov ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Bečov na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený u
České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni měsíce
následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování
prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou

smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Be čov a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Václav Turnovský v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 824/ORG/95381/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Bečov ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Bečov ze dne 17.6.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora

uvedenou Obec Bečov v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

175/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Bělušice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 19/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Bělušice č. 5 ze dne 16.7.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Bělušice
č.p. 64, 434 01 pošta Most 1, kraj Ústecký
IČ: 00265829
zastoupená starostkou obce Emílií Chvalovou
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Bělušice v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Bělušice.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Bělušice ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Bělušice na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený
u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni
měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Bělušice a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Emílie Chvalová v.r.
primátor města Mostu starostka obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 823/ORG/95380/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Bělušice ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Bělušice ze dne 16.7.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Bělušice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

176/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Braňany výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 22/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. ze dne 7.8.2003

a
usnesení Zastupitelstva obce Braňany č. 44/03 ze dne 26.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Braňany
Bílinská č.p. 76, 435 22 Braňany, kraj Ústecký
IČ: 00265845
zastoupená starostou obce Miroslavem Antalou
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Braňany v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Braňany.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Braňany ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Braňany na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený
u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni
měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.

Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Braňany a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Miroslav Antala v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 822/ORG/95379/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Braňany ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Braňany ze dne 26.6.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Braňany v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.10.2003.

177/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Havraň výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 20/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Havraň č. 6 ze dne 30.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Havraň
č.p. 11, 435 01 Havraň, kraj Ústecký
IČ: 00265918
zastoupená starostkou obce Zdeňkou Smetanovou
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Havraň v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními

orgány v řízeních pro správní obvod obce Havra ň.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Havraň ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Havraň na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený u
České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni měsíce
následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování
prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Havraň a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Zdeňka Smetanová v.r.
primátor města Mostu starostka obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy

Č.j.: 821/ORG/95376/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Havraň ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Havra ň ze dne 30.6.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Havraň v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

178/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Korozluky výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 14/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. ze dne 7.8.2003
a

usnesení Zastupitelstva obce Korozluky č. 3 ze dne 14.7.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Korozluky
č.p. 20, 434 01 pošta Most 1, kraj Ústecký
IČ: 00265993
zastoupená starostou obce Dimitrijem Sklenkou
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Korozluky v jejím správním obvodu p řenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Korozluky.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Korozluky ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Korozluky na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800
vedený u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu
dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V

Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Korozluky a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Dimitrij Sklenka v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 820/ORG/95374/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Korozluky ze
dne 15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Korozluky ze dne 14.7.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Korozluky v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

179/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Lišnice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 23/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č.581 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Lišnice č. 1.4 ze dne 3.7.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Lišnice
č.p. 42, 434 01 pošta Most 1, kraj Ústecký
IČ: 00266019
zastoupená starostou obce Petrem Pillárem
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Lišnice v jejím správním obvodu p řenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Lišnice.

Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Lišnice ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Lišnice na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený u
České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni měsíce
následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování
prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Lišnice a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Petr Pillár v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 819/ORG/95372/2003
Vyřizuje: J.Brabcová

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Lišnice ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Lišnice ze dne 3.7.2003. Obě obce vykonávají
přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností
(město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Lišnice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

180/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Lužice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 21/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č.581/15 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Lužice č. 9/3 ze dne 30.6.2003

uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Lužice
č.p. 89, 435 24 Lužice, kraj Ústecký
IČ: 00266051
zastoupená starostou obce Jindřichem Johnem
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Lužice v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Lužice.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Lužice ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Lužice na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený u
České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni měsíce
následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování
prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Lužice a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Jindřich John v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 818/ORG/95370/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Lužice ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Lužice ze dne 30.6.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Lužice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.10.2003.

181/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Malé Březno výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 27/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č.581/15 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Malé Březno č. 11 ze dne 20.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Malé Březno
č.p. 1, 434 01 pošta Most 1, kraj Ústecký
IČ: 00266060
zastoupená starostou obce Radimem Novákem
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Malé Březno v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Malé Březno.
Čl.III
Úhrada nákladů

1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Malé Březno ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Malé B řezno na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800
vedený u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu
dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Malé Březno a jeden stejnopis obdrží Krajský
úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Radim Novák v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 817/ORG/95368/2003
Vyřizuje: J.Brabcová

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Malé Březno ze
dne 15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Malé Březno ze dne 20.6.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Malé Březno v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

182/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Obrnice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 18/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č.581/15 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Obrnice č. 4/2003 ze dne 25.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Obrnice
Mírová 70, 435 21 Obrnice, kraj Ústecký
IČ: 00266116
zastoupená starostou obce Milanem Vokáčem
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Obrnice v jejím správním obvodu p řenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Obrnice.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Obrnice ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Obrnice na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený
u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni
měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Obrnice a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Milan Vokáč v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 816/ORG/95366/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Obrnice ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Obrnice ze dne 25.6.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Obrnice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k

Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

183/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Patokryje výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 16/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č.581/15 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Patokryje č. 7 ze dne 23.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Patokryje
č.p. 35, 435 21 Patokryje, kraj Ústecký
IČ: 00266124
zastoupená starostou obce Josefem Koblíkem
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Patokryje v jejím správním obvodu p řenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Patokryje.
Čl.III
Úhrada nákladů

1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Patokryje ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Patokryje na ú čet města Mostu č. 19-1041368359/0800
vedený u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu
dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Patokryje a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Josef Koblík v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 815/ORG/95364/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Patokryje ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Patokryje ze dne 23.6.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Patokryje v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

184/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Polerady výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 15/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č.581/15 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Polerady č. 1.28 ze dne 5.8.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I

Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Polerady
č.p. 15, 434 01 pošta Most, kraj Ústecký
IČ: 00266132
zastoupená starostou obce Janem Sladkým
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Polerady v jejím správním obvodu p řenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Polerady.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Polerady ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Polerady na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený
u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni
měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a

ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Polerady a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Jan Sladký v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 814/ORG/95363/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Polerady ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Polerady ze dne 5.8.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Polerady v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

185/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Skršín výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 25/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Skršín č. 1 ze dne 23.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Skršín
č.p. 48, 434 01 pošta Most 1, kraj Ústecký
IČ: 00266141
zastoupená starostkou obce Evou Chovanovou
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Skršín v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Skršín.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Skršín ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy

pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Skršín na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený u
České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni měsíce
následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování
prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Skršín a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Eva Schovanová v.r.
primátor města Mostu starostka obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 813/ORG/95360/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o

obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Skršín ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Skršín ze dne 23.6.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Skršín v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

186/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Volevčice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 26/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. 581/15 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Volevčice č. 2 ze dne 30.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany

Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Volevčice
č.p. 22, 434 01 pošta Most 1, kraj Ústecký
IČ: 00266175
zastoupená starostou obce Stanislavem Salonem
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Volevčice v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Volevčice.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Volevčice ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta
Mostu.
2. Úhradu provede obec Volevčice na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800
vedený u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu
dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.

2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Volevčice a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Stanislav Salon v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 812/ORG/94698/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Volevčice ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Volevčice ze dne 30.6.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Volevčice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.10.2003.

187/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Most a obcí Želenice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
č. 17/29/03
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Mostu č. 581/15 ze dne 7.8.2003
a
usnesení Zastupitelstva obce Želenice č. 4 ze dne 12.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most, kraj Ústecký
IČ: 00266094
zastoupené primátorem m ěsta Ing. Vladimírem Bártlem
a
1. Obec Želenice
č.p. 27, 434 01 pošta Most 1, kraj Ústecký
IČ: 00266205
zastoupená starostou obce Jaroslavem Vaškem
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude orgán Statutárního města Mostu vykonávat namísto
orgánu obce Želenice v jejím správním obvodu p řenesenou působnost dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Mostu místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Želenice.
Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon části přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. II této smlouvy, uhradí
obec Želenice ze svého rozpočtu paušální částku ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorunčeských, za každé zahájené řízení projednávané orgánem m ěsta

Mostu.
2. Úhradu provede obec Želenice na účet města Mostu č. 19-1041368359/0800 vedený
u České spořitelny a.s. a to čtyřikrát ročně, vždy k pátému kalendářnímu dni
měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, se splatností do 14 dnů od doručení
vyúčtování prostřednictvím daňového dokladu.
3. Výnos pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Mostu.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit její platnost jen písemnou dohodou uzav řenou
smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ustanovení
čl. V. odst. 1 platí obdobně.
Čl.V
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží město
Most, jeden stejnopis obdrží obec Želenice a jeden stejnopis obdrží Krajský ú řad
Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením veřejnoprávní smlouvy.
Datum podpisu smlouvy 15.8.2003
Ing. Vladimír Bártl v.r. Jaroslav Vašek v.r.
primátor města Mostu starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 23.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 811/ORG/95359/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o
obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Most, jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Želenice ze dne
15.8.2003
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 5.9.2003 Městem Most.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Most ze dne
7.8.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Želenice ze dne 12.6.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost v stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Most).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Most bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Želenice v rozsahu daném ustanovením § 53 odstavec 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.10.2003.

188/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Roudnice nad Labem a
obcí Krabčice - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti uzavřená
na základě § 63, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Roudnice nad Labem č. 447/2003 ze dne 25.
června 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Krab čice č. 49/2003 ze dne 31.07.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Město Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
Zastoupené starostou města Zdeňkem Kubínkem
Adresa městského úřadu: 413 01 Roudnice nad Labem, Karlovo nám ěstí 21
2. Obec Krabčice
IČO: 00263834
Zastoupená starostou obce Jiřím Kořínkem
Adresa obecního úřadu: 411 87 Krabčice, Rovné 67
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Roudnice n.L.
II.
Předmět smlouvy
1. Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude
zvláštní orgán města Roudnice nad Labem "Komise pro projednávání p řestupků"
vykonávat pro obec Krabčice, za její správní obvod, přenesenou působnost podle
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ust. § 53, odst.
1, téhož zákona.
2. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán města Roudnice nad Labem místně
příslušným správním orgánem v řízeních o přestupcích pro správní obvod obce
Krabčice.
3. Výnos z pokut a náhrad nákladů řízení, uložených zvláštním orgánem města
Roudnice nad Labem, bude příjmem města Roudnice nad Labem.
III.
Způsob úhrady nákladů spojených
s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Krabčice ze svého
rozpočtu městu Roudnice nad Labem na jeho účet 94-3484530297/0100 příspěvek
ve výši 1.200,- Kč (slovy: jedentisícdvěstěkorunčeských) za jeden vyřešený případ.
2. Příspěvek dle bodu 1. bude poskytován v platbách na základě faktury města
Roudnice nad Labem se 14-denní splatností.
IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího uzavření do 31.12.2003.

2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V.
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách a dále bude přístupná každému na obecních úřadech smluvních
stran.
2. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Roudnice nad Labem a
Zastupitelstva obce Krabčice o souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
město Roudnice nad Labem, jeden stejnopis obec Krab čice a jeden stejnopis
obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzav řením
veřejnoprávní smlouvy.
V Roudnici nad Labem dne 19. srpna 2003
Zdeněk Kubínek v.r. Jiří Kořínek v.r.
starosta města starosta obce Krabčice
Roudnice nad Labem

§_Příl.1
Usnesení Rady města Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Usnesení rady města č. 447/2003 ze dne 25.června 2003
Rada města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v
oblasti přestupkové agendy ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném
znění za obec Krabčice, uzavírané v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, a to na dobu určitou do 31.12.2003, při úhradě částky 1.200,- Kč za každý
řešený případ a s veškerými výnosy z uložených pokut a nákladů řízení ve prospěch
města Roudnice n.L.
Zdeněk Kubínek v.r.
starosta_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Krabčice
Usnesení zastupitelstva obce Krabčice
Zastupitelstvo obce Krabčice
USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 31.07.2003 v zasedací
místnosti OÚ Krabčice
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy navržený program zasedání.
3) Zastupitelstvo obce Krabčice projednalo a schválilo všemi hlasy uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Krabčice a městem Roudnice n.L. v celém znění.
Mgr. Dagmar Medáčková v.r. Jiří Kořínek v.r.
místostarostka starosta_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 15.09.2003
Ve věci: rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 829/ORG/96319/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písm. g) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Roudnice nad Labem
jako místně příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a obcí
Krabčice uzavřené dne 19.08.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 11.09.2003.
Smlouva byla uzavřena na základě Usnesení rady města Roudnice nad Labem č.
447/2003 ze dne 25.06.2003 a na základě usnesení Zastupitelstva obce Krabčice,
konaného dne 31.07.2003. Město Roudnice nad Labem a obec Krabčice vykonávají
přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností
(obec Roudnice nad Labem).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Městský úřad Roudnice nad Labem bude přenesenou působnost na úseku
projednávání přestupků za shora uvedenou obec Krabčice v rozsahu daném
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.

vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.10.2003.

189/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Roudnice nad Labem a
obcí Mnetěš - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti uzavřená
na základě § 63, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Roudnice nad Labem č. 574/2003 ze dne 27.
srpna 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Mnetěš č. 29/2003 ze dne 06.08.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Město Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
Zastoupené starostou města Zdeňkem Kubínkem
Adresa městského úřadu: 413 01 Roudnice nad Labem, Karlovo nám ěstí 21
2. Obec Mnetěš
IČO: 00264075
Zastoupená starostkou obce Zdeňkou Tlustou
Adresa obecního úřadu: 413 01 Mnetěš 28
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Roudnice n.L.
II.
Předmět smlouvy
1. Podle ust. § 63, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude
zvláštní orgán města Roudnice nad Labem "Komise pro projednávání p řestupků"
vykonávat pro obec Mnetěš, za její správní obvod, přenesenou působnost podle
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ust. § 53, odst.
1, téhož zákona.
2. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán města Roudnice nad Labem místně
příslušným správním orgánem v řízeních o přestupcích pro správní obvod obce
Mnetěš.
3. Výnos z pokut a náhrad nákladů řízení, uložených zvláštním orgánem města
Roudnice nad Labem, bude příjmem města Roudnice nad Labem.
III.
Způsob úhrady nákladů spojených
s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Mnetěš ze svého
rozpočtu městu Roudnice nad Labem na jeho účet 94-3484530297/0100 příspěvek
ve výši 1.200,- Kč (slovy: jedentisícdvěstěkorunčeských) za jeden vyřešený případ.
2. Příspěvek dle bodu 1. bude poskytován v platbách na základě faktury města
Roudnice nad Labem se 14-denní splatností.

IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího uzavření do 31.12.2003.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V.
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách a dále bude přístupná každému na obecních úřadech smluvních
stran.
2. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Roudnice nad Labem a
Zastupitelstva obce Mnetěš o souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
město Roudnice nad Labem, jeden stejnopis obec Mnet ěš a jeden stejnopis obdrží
Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
V Roudnici nad Labem dne 9. září 2003
Zdeněk Kubínek v.r. Zdeňka Tlustá v.r.
starosta města starostka obce Mnetěš
Roudnice nad Labem

§_Příl.1
Usnesení Rady města Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Usnesení rady města č. 574/2003 ze dne 27. srpna 2003
Rada města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v
oblasti přestupkové agendy ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném
znění za obec Mnetěš, uzavírané v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, a to na dobu určitou do 31.12.2003, při úhradě částky 1.200,- Kč za každý
řešený případ a s veškerými výnosy z uložených pokut a nákladů řízení ve prospěch
města Roudnice n.L.
Zdeněk Kubínek v.r.
starosta_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Mnetěš
Výpis z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Mnetěš ze dne 6.8.2003.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usn.č.29 - veřejnoprávní smlouvu s městem Roudnice n.L. o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků dle předloženého
návrhu
V Mnetěši dne 11.8.2003
Zdeňka Tlustá v.r.
starostka obce

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 15.09.2003
Ve věci: rozhodnutí - veřejnoprávní smlouva
Č.j.: 828/ORG/96317/2003
Vyřizuje: Švábek
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích") a ustanovení § 67 odstavec 1 písm. g) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Roudnice nad Labem
jako místně příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a obcí
Mnetěš uzavřené dne 09.09.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 11.09.2003.
Smlouva byla uzavřena na základě Usnesení rady města Roudnice nad Labem č.
574/2003 ze dne 27.08.2003 a na základě usnesení Zastupitelstva obce Mnetěš,
konaného dne 06.08.2003. Město Roudnice nad Labem a obec Mnetěš vykonávají
přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností
(obec Roudnice nad Labem).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Městský úřad Roudnice nad Labem bude přenesenou působnost na úseku
projednávání přestupků za shora uvedenou obec Mnetěš v rozsahu daném
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, vykonávat dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.10.2003.

190/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šluknov a městem Dolní
Poustevna - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2003
uzavřená mezi Městem Šluknov a Městem Dolní Poustevna
Na základě usnesení: č. 2.5/2003 ze dne 7.8.2003
Zastupitelstva Města Šluknov
a
Zastupitelstva Města č. 16/22/2003 ze dne 24.4.2003
Dolní Poustevna a č. 18/20 ze dne 25.6.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I
Smluvní strany
1. Město s pověřeným obecním úřadem Šluknov
zastoupené starostou města Ing. Milanem Kořínkem
Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov,
okres Děčín, kraj Ústí nad Labem
(dále jen "Město Šluknov")
a
2. Město Dolní Poustevna
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Jemelkou
Městský úřad Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna,
okres Děčín, kraj Ústí nad Labem
(dále jen "Město Dolní Poustevna")
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002
Sb., bude zvláštní orgán Města Šluknov "Komise pro projednávání přestupků"
vykonávat pro Město Dolní Poustevna za jeho správní obvod přenesenou
působnost na úseku přestupkové agendy podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění.
2. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán Města Šluknov místně příslušným
správním orgánem v řízeních o přestupcích pro správní obvod Města Dolní
Poustevna.
3. Správní poplatky vybírané Městem Šluknov při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu Města Šluknov.
4. Výnos pokut a náhrad nákladů řízení uložených Městem Šluknov při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu Města Šluknov.

Čl.III
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Město Dolní Poustevna ze
svého rozpočtu Městu Šluknov na jeho účet č. 108724561/0300, vedený u ČSOB,
pobočka Varnsdorf, variabilní symbol 0361, paušální částku ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun) za každý postoupený přestupek k projednání.
2. Vyúčtování nákladů bude Městu Šluknov provádět pravidelně vždy po ukončení
kalendářního čtvrtletí podle počtu přestupků, splatnost faktur bude 14 dní ode dne
jejich doručení.
Čl.IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003. Smlouva je
uzavřena a vstupuje v účinnost dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl.V
Společná ustanovení
1. Město Šluknov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně na úředních deskách
svých obecních úřadů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.
3. Obě smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně na dobu 15ti dnů.
4. Po celou dobu platnosti této smlouvy bude smlouva k nahlédnutí ob čanům obou
smluvních stran na Městském úřadě Šluknov a Městském úřadě Dolní Poustevna.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
Město Šluknov, jeden stejnopis obdrží Město Dolní Poustevna a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Ústí nad Labem.
6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Šluknov a usnesení
Zastupitelstva Města Dolní Poustevna o schválení této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu v Ústí nad Labem o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Šluknově dne 18. srpna 2003
Ing. Miroslav Jemelka v.r. Ing. Milan Kořínek v.r.
starosta města Dolní Poustevna starosta města Šluknov

§_Příl.1

Usnesení Zastupitelstva města Šluknov
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV
USNESENÍ

ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 7. srpna 2003
Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu:
11. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Šluknov a Městem Dolní Poustevna na výkon
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
2. Zastupitelstvo města schválilo:
2.5 Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Šluknov a Městem Dolní Poustevna na výkon
přenesené působnosti v přestupkovém řízení s paušální částkou 1.000,- Kč/1
přestupek na dobu do 31.12.2003.
Aleš Gall v.r. Ing. Milan Kořínek v.r.
místostarosta starosta_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva města Dolní Poustevna
MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
USNESENÍ
ze 7.zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna,
konaného dne 25. června 2003
ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE
USNESENÍ č. 18/03
BOD 18/20
Ve vazbě na usnesení č. 16/02 bod 16/22 ze dne 24.4.2003 ZM schvaluje, aby výkon
na úseku přestupků pro k.ú. D.P. zajišťoval MěÚ Šluknov za úplatu á 1 000,- Kč/za 1
případ
Ing. Miroslav Jemelka v.r. František Kálčík v.r.
starosta místostarosta_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 27.08.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 789/ORG/90595/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") a
ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k
projednávání přestupků mezi Městem Šluknov jako místně příslušným správním
orgánem k výkonu přenesené působnosti a Městem Dolní Poustevna uzavřené dne
18.8.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 26.8.2003 Městem Šluknov.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení Zastupitelstva města Šluknov ze dne
7.8.2003 a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Města Dolní Poustevna ze dne
25.6.2003. Obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu
obce s rozšířenou působností (město Rumburk).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Šluknov bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedené Město Dolní Poustevna v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.9.2003.

191/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Terezín a obcí Travčice výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva
Uzavřená v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění.
Město Terezín
Nám. ČSA 179
411 55 Terezín
IČO: 264474
Zastoupené Ing. Janem Horníčkem
(dále jen Město Terezín)
a
Obec Travčice
412 01 Travčice 150
IČO: 264504
Zastoupená p. Milošem Řepou
(dále jen Obec Travčice)
Čl.1

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je řešení přestupků v rozsahu obsaženém v ustanovení § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění. Přestupkové řízení
bude vedeno, vč. příslušné dokumentace, prostřednictvím komise pro projednávání
přestupků Města Terezín.
Čl.2
Povinnosti Města Terezín
Město Terezín je povinno vést jednotlivá přestupková řízení v rámci své místní, věcné a
funkční příslušnosti, vyplývající z této smlouvy, bez zbytečného odkladu, v
předepsaných lhůtách a v souladu s příslušnými právními předpisy. Vždy po uplynutí tří
měsíců (do 15. dne následujícího m ěsíce) předloží obci Travčice seznam přijatých
přestupků, včetně způsobu jejich projednávání.
Čl.3
Povinnosti obce Travčice
Obec Travčice je povinna dodržovat právní předpisy, vztahující se k přestupkovému
řízení a to zejména při oznamování či postupování jednotlivých přestupků.
Čl.4
Úhrada nákladů
1) Obec Travčice je povinna uhradit Městu Terezín částku 1000,- Kč za každý
přestupek předaný k projednání.
2) Správní poplatky, vybírané Městem Terezín při plnění této smlouvy, jsou příjmem
rozpočtu Města Terezín.
3) Náhrada nákladů řízení stanovená Městem Terezín při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Terezín.
Čl.5
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2003 a vstupuje v účinnost dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje nabude právní moci.
Čl.6
Závěrečná ustanovení
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení rady Města Terezín a zastupitelstva obce Travčice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a dále pravomocné rozhodnutí Krajského ú řadu
Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom obdrží obě
smluvní strany a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje.
V Terezíně
31. července 2003
Ing. Jan Horníček v.r. Miloš Řepa v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1

Usnesení Rady města Terezín
Usnesení 14/2003
z jednání Rady města konané dne 04.06.2003
1/14/2003
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Terezín a Obecním úřadem Travčice o
řešení přestupků občanů z Travčic v Terezíně.
Ing. Jan Horníček v.r.
starosta města_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Travčice
Zápis
ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 19.června 2003
na O.Ú. v Travčicích
9) Zastupitelstvo se rozhodlo přenést působnost v řešení přestupků (přestupková
komise) na Městský úřad Terezín. Po předběžné dohodě s Městem Terezín
zastupitelstvo projednalo a schválilo text veřejnoprávní smlouvy.
Miloš Řepa v.r.
starosta obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 20.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 757/Org/84457/2003
Vyřizuje: Dáša Doležalová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") a
ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k
projednávání přestupků mezi Městem Terezín jako místně příslušným správním
orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Travčice ze dne 31.7.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 1.8.2003 Městem Terezín.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení z jednání Rady Města Terezín ze dne

4.6.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Travčice ze dne 19.6.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Litoměřice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Terezín bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Travčice v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.9.2003.

192/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Úštěk a obcí Horní
Řepčice - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Úštěk č. 191/2003 ze dne 31.3.2003
a
usnesení obce Horní Řepčice ze dne 14.7.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Město Úštěk
Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
IČO: 264571
Zastoupené starostou města Ing. Bohumírem Jasanským
2. Obec Horní Řepčice
Horní Řepčice 41
IČO: 832294
Zastoupené starostou obce Měchurou Stanislavem
II.
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude město Úštěk vykonávat namísto obce Horní Řepčice v jeho

správním obvodu následující přenesenou působnost:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
III.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
IV.
Způsob úhrady nákladů spojených
s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. III smlouvy, uhradí obec Horní
Řepčice ze svého rozpočtu částku ve výši 1.000,,- Kč za každý přestupek, který
bude projednán komisí pro projednávání p řestupků města Úštěk.
2. Úhradu provede obec Horní Řepčice na účet města Úštěk č. 19-1003723399/0800
vedený u České spořitelny a to dvakrát ročně, vždy k 30.6. a 31.12. kalendářního
roku se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování.
3. Uložené pokuty a náhrada náklad ů řízení o přestupcích jsou příjmem města Úštěk.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
město Úštěk, jeden stejnopis obdrží obec Horní Řepčice a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
21.7.2003
Ing. Bohumír Jasanský v.r. Stanislav Měchura v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Dne: 12.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 723/Org/79778/2003
Vyřizuje: Bc. Marie Rybárová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63 odstavec 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích") a ustanovení § 67, odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Úštěk jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Horní Řepčice
ze dne 21.7.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 22.7.2003 Městem Úštěk.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Úštěk ze dne
13.5.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Horní Řepčice ze dne 14.7.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Litoměřice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Úštěk bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Horní Řepčice v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.9.2003.

193/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Úštěk a obcí Chotiněves výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Úštěk č. 191/2003 ze dne 31.3.2003
a
usnesení obce Chotiněves ze dne 18.4.2003

uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Město Úštěk
Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
IČO: 264571
Zastoupené starostou města Ing. Bohumírem Jasanským
2. Obec Chotiněves
Chotiněves 74
IČO: 555223
Zastoupené starostou obce Klepsou Milanem
II.
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude město Úštěk vykonávat namísto obce Chotiněves v jeho
správním obvodu následující přenesenou působnost:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
III.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
IV.
Způsob úhrady nákladů spojených
s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. III smlouvy, uhradí obec
Chotiněves ze svého rozpočtu částku ve výši 1.000,,- Kč za každý přestupek, který
bude projednán komisí pro projednávání p řestupků města Úštěk.
2. Úhradu provede obec Chotin ěves na účet města Úštěk č. 19-1003723399/0800
vedený u České spořitelny a to dvakrát ročně, vždy k 30.6. a 31.12. kalendářního
roku se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování.
3. Uložené pokuty a náhrada náklad ů řízení o přestupcích jsou příjmem města Úštěk.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví
a ustanovení o započtení.

2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
město Úštěk, jeden stejnopis obdrží obec Chotiněves a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
21.7.2003
Ing. Bohumír Jasanský v.r. Milan Klepsa v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 12.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 726/Org/80143/2003
Vyřizuje: Bc. Marie Rybárová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63 odstavec 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích") a ustanovení § 67, odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Úštěk jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Chotiněves ze
dne 21.7.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 22.7.2003 Městem Úštěk.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Úštěk ze dne
13.5.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Chotiněves ze dne 18.4.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Litoměřice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Úštěk bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Chotiněves v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.9.2003.

194/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Úštěk a obcí Levín výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Úštěk č. 191/2003 ze dne 31.3.2003
a
usnesení obce Levín č. 7/2003 ze dne 13.5.2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Město Úštěk
Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
IČO: 264571
Zastoupené starostou města Ing. Bohumírem Jasanským
2. Obec Levín
Levín
IČO: 263877
Zastoupené starostou obce Opaleckým Petrem
II.
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude město Úštěk vykonávat namísto obce Levín v jeho správním
obvodu následující přenesenou působnost:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
III.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
IV.

Způsob úhrady nákladů spojených
s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. III smlouvy, uhradí obec Levín
ze svého rozpočtu částku ve výši 1.000,,- Kč za každý přestupek, který bude
projednán komisí pro projednávání přestupků města Úštěk.
2. Úhradu provede obec Levín na účet města Úštěk č. 19-1003723399/0800 vedený u
České spořitelny a to dvakrát ročně, vždy k 30.6. a 31.12. kalendářního roku se
splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování.
3. Uložené pokuty a náhrada náklad ů řízení o přestupcích jsou příjmem města Úštěk.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden
stejnopis obdrží město Úštěk, jeden stejnopis obdrží obec Levín a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
21.7.2003
Ing. Bohumír Jasanský v.r. Petr Opalecký v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 12.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 725/Org/80142/03
Vyřizuje: Bc. Marie Rybárová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63 odstavec 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích") a ustanovení § 67, odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Úštěk jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Levín ze dne
21.7.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke

schválení dne 22.7.2003 Městem Úštěk.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Úštěk ze dne
13.5.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Levín ze dne 13.5.2003. Ob ě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Litoměřice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Úštěk bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Levín v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.9.2003.

195/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Úštěk a obcí Lovečkovice
- výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
uzavřená na základě § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Rady města Úštěk č. 191/2003 ze dne 31.3.2003
a
usnesení obce Lovečkovice ze dne 5.6.2003, č. 16
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Město Úštěk
Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
IČO: 264571
Zastoupené starostou města Ing. Bohumírem Jasanským
2. Obec Lovečkovice
Lovečkovice 40
IČO: 263982
Zastoupené starostou obce Pavlíkem Václavem
II.
Předmět smlouvy

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bude město Úštěk vykonávat namísto obce Lovečkovice v jeho
správním obvodu následující přenesenou působnost:
- projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
III.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú řadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
IV.
Způsob úhrady nákladů spojených
s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon přenesené působnosti, v rozsahu podle čl. III smlouvy, uhradí obec
Lovečkovice ze svého rozpočtu částku ve výši 1.000,,- Kč za každý přestupek,
který bude projednán komisí pro projednávání p řestupků města Úštěk.
2. Úhradu provede obec Lovečkovice na účet města Úštěk č. 19-1003723399/0800
vedený u České spořitelny a to dvakrát ročně, vždy k 30.6. a 31.12. kalendářního
roku se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování.
3. Uložené pokuty a náhrada náklad ů řízení o přestupcích jsou příjmem města Úštěk.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obcích a přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a
odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy a
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví
a ustanovení o započtení.
2. Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský ú řad Ústeckého kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
město Úštěk, jeden stejnopis obdrží obec Lovečkovice a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
21.7.2003
Ing. Bohumír Jasanský v.r. Václav Pavlík v.r.
starosta města starosta obce

§_Příl.1
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 12.8.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 724/Org/80141/03
Vyřizuje: Bc. Marie Rybárová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný dle ustanovení § 63 odstavec 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích") a ustanovení § 67, odstavec 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření
veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků mezi Městem Úštěk jako místně
příslušným správním orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Lovečkovice ze
dne 21.7.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 22.7.2003 Městem Úštěk.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady Města Úštěk ze dne
13.5.2003 a zasedání Zastupitelstva Obce Lovečkovice ze dne 5.6.2003. Obě obce
vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (město Litoměřice).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Úštěk bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Lovečkovice v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.9.2003.

196/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vejprty a obcí Měděnec výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
3/VS/2003
veřejnoprávní smlouva
Na základě souhlasu starosty obce Měděnec ze dne 30.7.2003 a usnesení rady m ěsta
Vejprty ze dne 11.6.03 č. 109/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl.I.

Smluvní strany
1. Obec Měděnec zastoupená starostou obce panem Jiřím Tišlerem, Měděnec, PSČ
431 84, Ústecký kraj, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Kadaň
2. Město Vejprty zastoupené starostkou m ěsta paní Jitkou Gavdunovou, Vejprty, Tylova
870/6, PSČ 431 91, Ústecký kraj, příslušné do správního obvodu obce s
rozšířenou působností Kadaň
Čl.II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002
Sb., bude orgán města Vejprty vykonávat namísto příslušného orgánu obce
Měděnec v jejím správním obvodu přenesenou působnost na úseku řízení o
přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o přestupcích) takto:
- vyřizování přestupkové agendy v souladu s § 53 odst. 1 zákona o přestupcích.
2. Na základě této smlouvy bude orgán města Vejprty místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod obce Měděnec.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem města Vejprty při plnění této smlouvy
jsou příjmem rozpočtu města Vejprty.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem města Vejprty při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Vejprty.
Čl.III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu:
1. poskytne obec Měděnec ze svého rozpočtu městu Vejprty na jeho účet č.
78-5540000207/0100 příspěvek ve výši a v termínu takto:
- za každý zaevidovaný případ 400,- Kč
- příspěvek bude městu Vejprty převáděn zpětně za uplynulý měsíc, na základě
vyúčtování předloženého městem Vejprty obci Měděnec.
Čl.IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl.V.
Společná ustanovení
1. Obec Měděnec předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Vejprty veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město
Vejprty vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s
výkonem činnosti podle č. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých

obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
obec Měděnec, jeden stejnopis obdrží město Vejprty a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Měděnec a usnesení
zastupitelstva města Vejprty o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Vejprtech dne 1.8.2003
Jitka Gavdunová v.r. Jiří Tišler v.r.
starostka města Vejprty starosta obce Měděnec

§_Příl.1
Usnesení Rady města Vejprty
MĚSTO VEJPRTY
Tylova 870/6
431 91 VEJPRTY
Výpis Usnesení
14. řádného jednání Rady města ze dne
11.června 2003 od 15,00 hodin na Městském úřadě
Usnesení č. 109/03:
Rada města projednala návrhy veřejnoprávních smluv a
schvaluje
- předložený návrh smlouvy o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/VS/2003 s obcí
Loučná na úseku řízení přestupků a předložený návrh veřejnoprávní smlouvy č.
2/VS/2003 na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
- předložený návrh smlouvy o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 3/VS/2003 s obcí
Měděnec na úseku řízení přestupků.
Jitka Gavdunová v.r.
starostka města Vejprty_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Měděnec
OBECNÍ ÚŘAD MĚDĚNEC
PSČ 431 84
Městský úřad Vejprty
Tylova 870/6
431 91 Vejprty
Váš dopis zn./ze dne: Naše značka: Vyřizuje/linka: Měděnec dne:
21.8.2003

Věc: Výpis z 5. zasedání zastupitelstva obce Měděnec dne 30.7.2003
3/ ZO souhlasí se stávající veřejnoprávní smlouvou s Městem Vejprty na vyřizování
přestupkové agendy a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Jiří Tišler v.r.
starosta obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 10.9.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 790/ORG/90596/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") a
ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k
projednávání přestupků mezi Městem Vejprty jako místně příslušným správním
orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Měděnec uzavřené dne 1.8.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 26.8.2003 Městem Vejprty.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady města Vejprty ze dne
11.6.2003 a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Měděnec ze dne 30.7.2003.
Obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s
rozšířenou působností (město Kadaň).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Vejprty bude přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků za shora
uvedenou Obec Měděnec v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.9.2003.

197/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Žatec a obcí Nové Sedlo výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Veřejnoprávní smlouva č. 17
uzavřená mezi obcí Nové Sedlo a městem Žatec
Čl.I
Smluvní strany
1) Obec Nové Sedlo
zastoupená starostou Vladimírem Kořenským
se sídlem Nové Sedlo, ul.Hlavní č.p. 27, Ústecký kraj
IČ: 00265292
č.ú. 8328-481/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Žatec
a
2) Město Žatec
zastoupené starostou ing. Jiřím Farkotou
nám. Svobody 1, Žatec, Ústecký kraj
IČ: 265781
č.ú. 19-422-481/0100
obec s rozšířenou působností
na základě ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a na základě usnesení Zastupitelstva obce Nové Sedlo č. 04/07/03
ze dne 17.7.2003 a Rady m ěsta Žatec č. 585/03 ze dne 17.6.2003 uzavírají tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů bude město Žatec vykonávat namísto obce Nové Sedlo v jejím správním
obvodu přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu, v jakém je k jejich
projednávání příslušná obec Nové Sedlo dle ust. § 53 odst. 1 a ust. § 55 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou Městský úřad Žatec a Komise pro projednávání
přestupků města Žatec místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Nové Sedlo ve věci projednávání přestupků.
Čl.III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nové Sedlo ze
svého rozpočtu městu Žatec na jeho účet č. 19-422-481/0100 úhradu nákladů
spojených s výkonem přenesené působnosti ve výši 500,- Kč za každé došlé oznámení
přestupku. Finanční příspěvek je splatný jednou ročně bezhotovostním převodem na
výše uvedený účet města Žatce nejpozději do 15 dnů poté, co obec Nové Sedlo obdrží
od města Žatec sdělení o počtu došlých oznámení o přestupku za předcházející
kalendářní rok. Po prvně je příspěvek splatný v roce 2004 za oznámení o přestupcích
došlých za obec Nové Sedlo Městu Žatec v roce 2003.
Pokuty uložené ve správním řízení o přestupcích jsou příjmem města Žatec.

Čl.IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2004 a je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o sdělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl.V
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
obec Nové Sedlo, jeden stejnopis m ěsto Žatec a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Nové Sedlo č. 04/07/03 ze
dne 17.7.2003 a usnesení Rady m ěsta Žatec č. 585/03 ze dne 17.6.2003 o
souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Novém Sedle dne 30.září 2003
Vladimír Kořenský v.r. Ing. Jiří Farkota v.r.
starosta obce starosta města Žatec

§_Příl.1
Usnesení Rady města Žatec
MĚSTO ŽATEC
USNESENÍ
z 19.jednání Rady Města Žatec
konané dne 17.6.2003
585/03 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Rada Města Žatec projednala návrh na uzav ření veřejnoprávní smlouvy pro výkon
přenesené působnosti na úseku přestupků s obcí Nové Sedlo a schvaluje uzavření této
smlouvy v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Aleš Dvořák v.r.
místostarosta_

§_Příl.2
Usnesení Zastupitelstva obce Nové Sedlo

OBEC NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, Hlavní čp. 27, 438 01 Žatec IČO: 00265292
tel. 415 786 126
Město Žatec
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
Vás dopis zn./ze dne: Naše značka: Vyřizuje: Datum:
61/03 Kořenský 30.září 2003
Usnesení Zastupitelstva obce Nové Sedlo číslo 04/07/03 ze dne 17.července 2003
Zastupitelstvo obce Nové Sedlo rozhodlo na svém 7. zasedání dne 17. července 2003:
Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu č. 17 mezi obcí Nové Sedlo a městem Žatec o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
Vladimír Kořenský v.r.
starosta obce_

§_Příl.3
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dne: 10.10.2003
Ve věci: Veřejnoprávní smlouvy
Č.j.: 880/ORG/106474/2003
Vyřizuje: J.Brabcová
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle § 63, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") a
ustanovení § 67, odst. 1 písmeno g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z řízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy k
projednávání přestupků mezi Městem Žatec, jako místně příslušným správním
orgánem k výkonu přenesené působnosti a Obcí Nové Sedlo uzavřené dne 7.10.2003.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl o schválení veřejnoprávní smlouvy předložené ke
schválení dne 9.10.2003 Městem Žatec.
Smlouva byla sepsána na základě usnesení ze zasedání Rady města Žatec ze dne
17.6.2003 a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo ze dne 17.7.2003.
Obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s
rozšířenou působností (město Žatec).
Veřejnoprávní smlouva má náležitosti podle ust. § 63 zákona o obcích a její ustanovení
nejsou v rozporu s právními předpisy.
Město Žatec bude přenesenou působnost na úseku projednávání p řestupků za shora

uvedenou Obec Nové Sedlo v rozsahu daném ustanovením § 53 odst. 1 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat dnem nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení odvolání k
Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
organizačního a vnitřních věcí, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Jaroslav Žižka v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.10.2003.

